
 
ประกาศโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

....................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ศูนยการศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๖   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  จึงขอ

ยกเลิกประกาศโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปรับมาตรฐานการศึกษา         

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชน          

ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา         

การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  จึ งประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

             (นายพัฒนา  ทรงประดิษฐ) 

                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน  

ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบดวยความสามารถ

ในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตาง ๆ  การสรางนวัตกรรม  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรูทักษะพื้นฐาน

และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนคานิยมี่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 

รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  

ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและ การคิดคํานวณตามเกณฑที่ 

สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น  

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็น  และแกปญหา  

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ  ใครครวญไตรตรอง  พิจารณาอยาง 

รอบคอบ  โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหาอยาง

มีเหตุผล  

       ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม   

เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณ มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  อาจเปนแนวความคิดโครงการ  

โครงงาน ชิ้นงาน  ผลผลิต  

      ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาตนเอง                

และสังคมในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  



      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม                 

ในดานความรูความเขาใจ  ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ               

หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ  

      ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่ 

สูงขึ้นการทํางานหรืองานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

      ๑) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีคานิยมและ 

จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด  โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

      ๒) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น  เห็นคุณคาของความเปนไทย  มีสวนรวมในการอนุรักษ 

วัฒนธรรมและประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปญญาไทย  

      ๓) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศวัยเชื้อชาติศาสนา  

ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี 

      ๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยาง 

เหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับ คนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศนและ

พันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา ในทุกกลุมเปาหมาย  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดําเนินการพัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรู รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

        สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายของ

รัฐบาลและของตนสังกัด  รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 



๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

         สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งในสวนการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง  มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการ

ศึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  

และผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและ รวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา  

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา                         

และทุกกลุมเปาหมาย  

         สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งดาน การพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  หมายรวมถึง               

การจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

         สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัด

ใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  

         สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน และ

สภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู  

        สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา สราง

โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก สรางปฏิสัมพันธที่ดีครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  ดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับ 

เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนําไปประยุกตใชในการ 

ดําเนินชีว ิตจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียน 

ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง                

มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ  สําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ        



ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู  นําเสนอผลงาน และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได  

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  

         มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ

จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

        ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครูครูรัก

เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

        มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู อยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับ 

แกผูเรียนเพื่อนํา ไปใชพัฒนาการเรียนรู  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

        ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณรวมทั้งใหขอมูล

ปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 


